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سردار بافكر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چكيده
متناقض نماي محتوایی ،كالمی است كه در آن ،خود مفاهیم داراي تناقض است و با هر
زبانی بیان شود ،باز هم تعجبانگیز و متناقض به نظر میرسد .اینگونه متناقضنماها به
خاطر زیبایی آفرینی گفته نشده؛ بلكه هدف سخنور در آن ،بیان و ارائهي واقعیتهاست.
این واقعیت ها در نگاه نخست ،شگفتانگیز و غیرمنطقی به نظر میرسد؛ امّا در حوزهي
سنتهاي ادبی ،چنین سخنانی داراي توجیهاتی دلانگیز هستند .متناقضنماهاي محتوایی
را ازحیث ساختار ،به دودستهي تعبیري ،مانند «از چراغان تاریكتر شدن»« ،بیقراري را
سبب قرار دانستن»« ،پابرجا و سیّار بودن»« ،پر از خالی بودن»« ،خرابی را علت تعمیر و
آبادي دانستن» و تركیبی ،مانند «بیگانهي آشنا»« ،جغدِ همایون»« ،شادي غمگین»« ،قوي
ي خموش» میتوان تقسیم كرد .در این جستار ،اقسام
بیقوّت»« ،گنگ فصیح» و «گویا ِ
متناقضنماهاي محتوایی و عوامل شكلگیري آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سعی
شده است ،روشن شود كه كشف و تحلیل این هنرسازه ،در روند عمل فهم ،چه كمكی
میتواند به خواننده بكند؟ شیوه ي پژوهش در این مقاله ،براساس نحوهي كاربرد
مصداق هاي این شگرد ادبی در آثار مهم عرفانی و سبك هندي و مالحظهي دیدگاههاي
صاحبنظران و دریافت شخصی نگارنده از این هنر بالغی صورت گرفتهاست.

واژههای كليدی :متناقضنمایی ،پارادوكس محتوایی ،شعرهاي عرفانی ،سبك هندي.
 .1مقدمه
متناقضنمایی در بسیاري از آثار عرفانی منظوم ،به كار رفته و در شعر فارسی از قرن
ششم به بعد بسامد زیادي دارد و از جمله مختصات و ویژگیهاي سبك هندي محسوب
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میشود .شناختن این شگرد زیباییشناختی ،ما را یاري میكند كه از زیباییهاي نهفته در
شعر فارسی ،درك دقیقتري داشته باشیم .متناقضنماهاي شعرفارسی ،دوگونه است:
محتوایی وزیباییشناختی .در این مقاله ،فقط متناقضنماهاي محتوایی مورد نقد و بررسی
قرار گرفتهاست.
شاخصها و معیارهاي تشخیص متناقضنماهاي محتوایی از زیباییشناختی :در
متناقض نماهاي محتوایی ،خود مفاهیم و محتواها ،داراي تناقض هستند كه نشان دادن
اینگونه مفاهیم ،جز از طریق متناقضنما میسر نیست و با هر زبان ،كلمه ،تركیب و
ال اگر به جاي «آزادي
تعبیري بیان شوند ،باز هم تعجبانگیز و متناقض به نظر میرسند؛ مث ً
را گرفتاري دانستن»« ،گرفتارِ رهایی»؛ «بیكاري را كار شمردن»« ،پیشهي بیپیشگی»؛
«بیگناهی را گناه شمردن»« ،جرمِ بیگناهی» و به جاي «سعادت غمناك»« ،خوشبختی
اندوهناك» آورده شود ،باز هم متناقضنما میشوند؛ امّا در متناقضنماهاي زیباییشناختی،
ال
شاعران میتوانستند سخن خود را به شكل ساده و غیرمتناقضنما هم بیان كنند؛ مث ً
میتوانستند به جاي «تقریب جدایی»« ،فرارسیدن جدایی»؛ «جمع پریشان»« ،گروه
پریشان»؛ «طوفانی بودن آرامش»« ،زیاد بودن آرامش» و به جاي «نواي بینوایی»« ،نواي
بیچارگی» بیاورند؛ امّا عمداً به صورت متناقضنما آوردهاند تا توجّه خواننده به سوي
سخن متناقضنما ،جلب و شگفتی او برانگیخته شود و در نتیجه ،خواننده براي دریافت
حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض است ،كنجكاوي و تالش و تأمّل بیشتري كند .این
تأمّلبرانگیزي كه به كشف حقیقت و معنی سخن منجر میشود ،سبب احساس لذت
خواننده میگردد و آن مطلب در ذهنش ماندگار میشود و به زودي فراموش نمیگردد.
مقالهي حاضر ،در بررسی اقسام متناقضنمایی محتوایی و ارتباط آنها با عرفان و
حل ابهام تعدادي از متناقضنماهاي محتوایی مبهم و پركاربرد در شعر فارسی ،روشی
بهدست میدهد كه در شناخت بهتر بسیاري از آثار ادبی عرفانی و سبك هندي ،كمك
میكند .همچنین ما را در شناخت اندیشه و زبان شعري شاعران و بررسی اشعار آنان از
حیث بالغت (بدیع ،بیان ،معانی) ،سبكشناسی و نقد ادبی ،یاري میكند .با توجه به
اینكه در هر پارادوكسی ،ابهامی وجود دارد ،این مقاله در واقع ،گزارش دشواريهایی از
شعرهاي عرفانی و سبك هندي نیز محسوب میشود؛ مثالً ابهام دو بیت از بیدل در
تركیبهاي متناقضنماي «زورِ ناتوانی» و «قدرتِ عجز» است كه خواننده با مراجعه به
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این مقاله ،به راحتی میتواند حقیقتِ وراي ظاهر متقاقضنماي این تركیبها را بفهمد.
مواردي از این قبیل در آثار ادب فارسی ،تدوین چنین مقالهاي را اقتضا میكرد.
 .2متناقضنمايی
در زبان فارسی ،متناقضنما و ناسازي هنري را معادل پارادوكس به كار بردهاند و آن،
یكی از انواع آشناییزدایی هنري در زبان و از جمله بدیعترین و برجستهترین شگردهاي
ادبی است؛ شگردي سخت زیبا و رندانه .در این تصویر ادبی ،دو امر متناقض برخالف
منطق با هم اجتماع میكنند و شگفت اینكه در عین متناقض بودن ،تناقض ندارند .گرچه
در آثار ادبی فارسی از دیرباز متناقضنما به كار رفته و شاعران و نویسندگان تیزبین و
ژرفاندیش ما آن را وسیله اي بسیار مهم براي نشان دادن نكات مهم و پیچیده و
زیباییآفرینی یافتها ند ،علماي بالغت ایرانی و اسالمی ،آن را نشناخته و جزو تضاد به
شمار آوردهاند؛ حال آن كه تضاد ،آوردن دو چیز در تضاد با هم است؛ نه جمع دو امر
متضاد .در دنیاي غرب ،متناقضنما از دیرباز شناخته شده بوده است .رومیها پیش از
میالد مسیح با آن آشنا بودهاند؛ حتی در زمان افالطون هم متناقضنما شگردي شناخته
شده بودهاست؛ با اینهمه ،در قرن بیستم بود كه به اهمیت واقعی آن پیبردند.
در ادب فارسی ،متناقضنمایی در جایگاه ترفندي شاعرانه ،در كتب صناعات شعري
نیامده و آشنایی ما با آن ،از طریق ادب غرب صورت گرفتهاست و اولین كسی كه به این
هنر ادبی اشاره كرده ،شفیعیكدكنی است كه از آن به نام تصویر پارادوكسی یاد میكند:
« تصویر پارادوكسی ،تعبیراتی است كه به لحاظ منطقی ،تناقضی در تركیب آنها نهفته
است؛ ولی اگر در منطق عیب است ،در هنر در اوج تعالی است( ».شفیعیكدكنی:1370 ،
 )37پس از او ،راستگو دربارهي متناقضنمایی مینویسد« :خالفآمد و كژآوري ،آگاهانه
و به عمد در سخن میآید و از جلوههاي جمالشناسانه و بالغتافزاي كالم میباشد.
خالفآمد با همه بالغتافزایی و سخنآرایی و با اینكه از ویژگیهاي پركاربرد برخی از
سبكهاي ادب فارسی است ،در بالغت ،نقد ادبی و سبكشناسی گذشته مورد توجه
نبوده و به عنوان یك آرایهي بدیعی یا شیوهي بیانی از آن بحثی نشدهاست( ».راستگو،
 )29 :1368سومین كسی كه دربارهي متناقضنمایی سخن گفته ،عبدالكریم سروش است.
او متناقضنما را نوعی از تضاد به شمار آورده و میگوید« :متناقضنما صنعتی
حالوت بخش است و سرّ حالوت آن ،گویی در خالف عرف و منطق بودن آن است؛
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یعنی به ظاهر دو اثر ناسازوار را در موضوع واحد ،جمع میكند و همین مایهي جذب
ذهن و گرهخوردگی سخن با ضمیر است( ».سروش)259 :1369 ،
ال
برخی از منتقدان به ویژه در نقد نوین ،براي متناقضنما ارج بسیاري قایل هستند؛ مث ً
«كلینت بروكس» ( ،)Clint Brooksمتناقضنما را از ویژگیهاي اساسی شعر ناب دانسته
و میگوید« :زبان شعر ،زبان تناقص است( ».دیچز« )251 :1370 ،فردریك شلكل»
( )Frederic shalkalو «توماس دكونسی» ( )Thomas dekonnesiثابت كردهاند كه
«متناقض نما عاملی حیاتی در شعر است؛ عاملی كه ماهیت متناقض جهان را كه كار شعر،
نشان دادن آن است ،منعكس میسازد( ».وحیدیانكامیار )276 :1376 ،دیوید دیچز
میگوید« :به اعتقاد من روش هنر هیچگاه مستقیم نمیتواند بود و همیشه نامستقیم است.
تناقضات از اصل ماهیت زبان شاعر ناشی میشود؛ زبانی كه در آن مضمونهاي ضمنی
به اندازهي معانی صریح ،اهمیت دارد .حتی شاعر به ظاهر سادهگو و صریح ،ناگزیر بر
اثر اهمیت ابزار كار خود ،به جانب تناقض رانده میشود( ».دیچز)256-255 :1370،
شمیسا ،فرامنطقی و محیرالعقول بودن را از جمله ویژگیهاي معرفت ادبی ذكر كرده
(شمیسا )317 :1380 ،كه تعبیرها و تركیبات پارادوكسی از نمونهها و مسببات آن محسوب
میشود .در مضامین پارادوكسی ،بیان ،شگفتانگیز و محیرالعقول است و خواننده در
نگاه نخستین ،با توجه به اینكه مضمون یا موضوع طرحشده را خالف عرف و منطق و
عادت معمول میپندارد ،باور آن را بعید میداند؛ اما با تفكر و تأمّل در زیرساخت انگارهي
شاعرانه در بیت ،به زیبایی بیان ،پیبرده و از فهم آن لذت میبرد .متناقضنمایی از جمله
جلوههاي موسیقی معنوي شعر است و میتوان آن را جزو یكی از شگردهاي بیانی
برشمرد .مبحث متناقض نمایی ،از میان علوم و فنون ادبی ،گذشته از «بیان» با «بدیع»،
«سبكشناسی» و «نقد ادبی» مرتبط است.
تعریف متناقضنمایی در اصطالحات ادبی:
شفیعیكدكنی ،در تعریف متناقضنمایی میگوید« :تصویري است كه دو روي یك
تركیب آن ،به لحاظ مفهوم ،یكدیگر را نقض میكنند؛مثل"سلطنت فقر"( ».شفیعیكدكنی،
 )54 :1371راستگو ،دربارهي متناقضنمایی مینویسد« :خالفآمد ،گاه به گونهاي است
كه حاصل آن ،اجتماع و همزیستی دو مفهوم متضاد یا متناقض است؛ یعنی همانچیزي
كه از نظر عقل ،محال و ناشدنی است .اینگونه تصویرها و تركیبهاي متضادنما یا
متناقضنما و در هر حال باطلنما ،مانند"حاضر غایب" ،همان است كه در اصطالح
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فرنگیان"،پارادوكس" نامیده میشود( ».راستگو )29 :1368،وحیدیانكامیار ،متناقضنمایی
را چنین تعریف میكند« :متناقضنما كالمی است كه متناقض به نظر میرسد و این
تناقض ،ذهن را به كنجكاوي و تالش براي دریافت حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض
است ،وامیدارد( ».وحیدیانكامیار )271 :1376 ،و چناري ،در تعریف متناقضنمایی
مینویسد « :بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مهمل كه دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع
كرده باشد؛ اما در اصل ،داراي حقیقتی باشد كه از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن دست
یافت( ».چناري )19 :1377 ،با توجه به نظرات نقل شده ،تعریف زیر را به مثابه تعریف
«متناقضنما» در بالغت میپذیریم:
متناقضنما در اصطالح ادبی یكی از انواع آشناییزدایی و شگردهاي برجسته و
شگفت انگیز ادبی است و آن ،كالمی است ظاهراً متناقض با خود یا مهمل كه دو امر
متضاد یا ناسازگار را جمع كرده و با منطق عادي و باورهاي عرفی و عقلی و شرعی،
ناسازگار است و این تناقض و ناسازگاري چندان شگفتانگیز است كه ذهن را به
كنجكاوي و تالش براي دریافت حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض است ،وامیدارد و از
راه تفسیر و تأویل میتوان به آن حقیقت دست یافت؛ مانند «از غایت شهود،
فراموشكردن»؛ «پناه از بیپناهی ساختن»؛ «پیدايِ پنهان»؛ «خندهگریستن».
بیادبی را ادب شمردن
منظور از بیادبی ،ساده و صمیمی و بیتكلف بودن است .عاشق ،از فرط محبّتی كه به
معشوق دارد ،الاُبالی است و به سود و زیان نمیاندیشد؛ بلكه سودجویی در عشق را
خودپرستی و زیان می شمرد .مفهوم آن ،این است كه میان عاشق و معشوق ،نیازي به
تكلف و رعایت آداب معمولی و رسمی نیست« :بَینُ االَحباب تُسقطُ اآلداب( ».چناري،
)168 :1377
ادب عشــق ،جملــه بیادبـــی اســت
نهایـم بـا سـگ تـو در مقـام تـرك ادب

اُمــــهُ العِشــــقِ عِش ُقهُــــم آدَاب
(مولوي)99 :1386 ،
اگرچه ترك ادب پیش دوستان ادب است
(جامی)169 :1390 ،

خاموشی را موجب آشكار شدن سخن و راز نهان دانستن /نهان شدن معانی از گفتن بسيار
شاعر معتقد است ،خاموشی و سكوت ،زبان بلندآوازي است كه بهترین پیامها را به
صاحب بصیرتان القا میكند .همین خاموشی است كه جانهاي غیبیان را با هم پیوند
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میزند و گفتنیهاي ناگفته را به آنان الهام و تلقین میكندو راه پنهان كردن راز ،گفتار
بسیار از آن است .چنانكه روالن بارت ( )RoLan Bartنیز تاكید میكند« :زبان ،هم بیان
است ،هم كتمان( ».بارت )13 :1368 ،گاهی زبان به جاي آنكه ابزار بیان باشد ،پردهي
استتار است .یكی از شگردهایی كه ممكن است مَا فِی الضَّمیر گوینده را از شنونده ،پنهان
كند ،گفتار بسیار است(.ر.ك :مشتاقمهر )422 :1383 ،مولوي نیز از این شگرد ،براي
رازداري و دستبهسر كردن نامحرمان استفاده كردهاست:
هرچـه گویی اي دَمِ هستی از آن
در خمــوشـی ،گفـت مـا اَظهَر شود
حـرف گفتن ،بستـن آن روزن است
خمشخمشكه اشارات عشق معكوساست

پــردهي دیـــگر بـــر او بستـــی بـدان
(مولوي)543 :1390،
كــــه ز منـع آن میـل افزونتـر شود
عیـــن اظهـار سخـن ،پوشیدن است
(همان)904 :
نهـــان شــونــد معــانی ز گفـتن بسیـار
(مولوي)344 :1386 ،

 .3متناقضنمای محتوايی
متناقضنماي محتوایی ،كالمی است كه در وراي ظاهر متناقض و مهملش ،حقیقتی مخالف
با آن ظاهر نهفتهاست؛ از این رو ،ارائهي این واقعیتها چون با منطق عادي و باورهاي
عرفی و عقلی و شرعی منافات دارد ،در وهلهي اول ،متناقض به نظر میرسد(.ر.ك:
وحیدیانكامیار )277-271 :1376 ،این تناقض و ناسازگاري چندان شگفتانگیز است كه
ذهن را به كنجكاوي و تالش براي دریافت حقیقتی كه دروراي ظاهر متناقض است،
وامیدارد و از راه تفسیر و تأویل ،میتوان به آن حقیقت دست یافت؛ مثالً« :گدا» و
«ثروتمند» با هم تضاد دارند و در دنیاي منطق و عرف ،ناقض یكدیگرند و با هم جمع
نمیشوند و همه به این طرز فكر عادت كردهایم و آن را واقعیت میدانیم؛ فقط با تأمّل و
دقت درمییابیم كه این باور منطقی هم خیلی معتبر نیست و برخالف عرف و باور عمومی
در این جهان ،گدایانی هستند كه در عین گدا بودن ،ثروتمندند و ثروتمندانی كه در عین
ثروتمند بودن ،گدایند و طبعی گدا دارند .حال اگر چنین شخصیتهایی را بخواهیم
توصیف كنیم ،طبیعی است كه توصیف آنها به صورت «گدايِ ثروتمند» و «ثروتمندِ گدا»
خواهد بود .این دو تركیب ،در ظاهر عجیب و متناقض به نظر میرسند؛ چون برخالف
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روال منطقی و باور عمومی هستند و این شگفتانگیزي و غرابت ،ذهن را به تأمّل و
كنجكاوي و سرانجام دریافت حقیقت از وراي تناقض ،وادار میكند.
در متناقضنماهاي محتوایی ،كار شاعر و نویسنده ،درك واقعیتهاي پنهان از وراي
ظاهر و ارائهي آنها است .در حقیقت ،این واقعیتها هستند كه چون با روال منطقی و
باور همگانی مطابقت ندارند ،متناقض به نظر می رسند؛ به عبارت دیگر ،سخنور ،در این
نوع متناقضنماها براي زیباییآفرینی ،دست به آوردن ترفند متناقضنما نمیزند؛ بلكه
خود واقعیتها را میآورد و مفاهیم متناقض را نشان میدهد و این واقعیتها هستند كه
در نگاه اول ،تكاندهنده ،عجیب ،غیرمنطقی و متناقض به نظر میرسند؛ از این رو ،ارزش
متناقصنمایی و زیباییآفرینی پیدا میكنند؛ بدیع و خاطرپسند میشوند و ذهن را وادار
به تأمّل و جستوجو میكنند و سرانجام دریافت این نكته را میسر میسازند كه تناقضی
در كار نیست و عین حقیقت است .به هرحال ،جهان پر از امور متناقض است كه نگاه
معتاد و سطحی ،فقط بعد ظاهر را میبیند و به بعد واقعی پنهان در پشت این ظاهر،
نمیرسد و تنها نگاه تیزبین و هشیار میتواند پردهي ظاهر را كنار بزند و حقیقت پنهان
را دریابد .متناقضنماهایی كه جنبهي عرفانی و مذهبی و فلسفی دارند ،از مقولهي
محتوایی هستند؛ مانن ِد
از غایت بیمثلی صدگونه مثل داشتن
چندان لقبـش گفتم از كامـل و از ناقص

از غایـت بیمثلـی صـدگونـه مَثـل دارد
(مولوي)183 :1386 ،

بیخبريِ باخبران /باخبريِ بیخبران
گـر ز تـــــو باخبــــران بیخبـــــرند
باخبران و زیركان گرچه شوند لعلِ كان

نـــــه تـــــو از بیخبـــــران باخبــري؟
(همان)885 :
بیخبرند از این كزو بیخبري چه میشود
(همان)173 :

چشمزخم را دعاي جوشن دانستن /بال را عافیت و عافیت را بال شمردن
بسكه آفـت ما ضعیفــان را حصــار آهن است
نُــــزل بـــــال عافیــــت انبیاســــت

چشمزخمی گر هجوم آرد دعاي جوشن است
(بیدل ،1389 ،ج)313 :1
و آنچــــه تــــو را عافیــــت آیــد بالست
(نظامی)101 :1382 ،
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چنانكه می بینیم ،در بعضی از موارد ،خود مفاهیم داراي تناقض هستند و نشان دادن
اینگونه مفاهیم ،جز از طریق متناقضنما میسر نیست .در اینگونه موارد ،سخنور با
ژرفاندیشی ،واقعیتهاي پنهان تناقضها را از وراي ظاهر میبیند و همان را نشان
میدهد؛ امّا از آنجا كه نگاه ساده و معتاد ،فقط سطح را میبیند ،تناقضها را در نگاه اول،
غیرعادي و باورنكردنی مییابد و تنها با بررسی و تأمّل ،میتوان به عمق رسید و دریافت
كه این عین واقعیت است.
در متناقضنماهاي محتوایی ،همانند متناقضنماهاي زیباییشناختی ،گاه از
شگردهاي زیباییشناختی ،مانن ِد استعاره ،تشبیه و ...استفاده میشود؛ مثلِ «زبان بیزبانی»
در بیت زیر:
لب زخمم به موج خون نمیدانم چهمیگوید

مگـر تیــغ تــو دریابـد زبـان بیزبانــی را
(بیدل ،1389 ،ج)208 :1

در این متناقضنما تشبیه وجود دارد؛ امّا اساس متناقضنمایی بر تشبیه نیست و اگر
تشبیه را حذف كنیم ،باز متناقضنمایی حفظ میگردد؛ مثالً به جاي «زبان بیزبانی» ،اگر
«بیزبانی را زبان دانستن» آورده شود ،باز ترفند متناقضنمایی حفظ میشود:
بـه جــرم هرزهدرایـــی گداختنـــد مـــرا

زبـــان شكـــوهي مــن گرچه بیزبانی بود
(صائب ،1375 ،ج)1909 :4

از متناقض نماهاي محتوایی و عرفانی ،با تفسیر و تأویل ،میتوان رفع تناقض كرد.
مولوي مانند احمد غزالی ،بر اتحاد حقیقی عاشق و معشوق ،با وجود تضاد ظاهري آنها،
تأكید میكند؛ علت پدید آمدن بسیاري از متناقضنماهایی كه در این مقاله آوردیم ،به مدد
همین نكته ،دانسته می شود :اگر عاشق و معشوق در حقیقت یكی باشند ،یكی بودن طالب
و مطلوب هم پذیرفتنی است .عاشق ،اثبات خود را در نفی خود میداند و چون هیچ كار
و شغلی نمیتواند او را از معشوق باز دارد ،كار او بیكاري است .عاشق با درباختن جان
خود در راه معشوق ،به معشوق دست مییابد؛ پس زیان او عین سود است .از سوي دیگر،
اگر عاشق در اندیشهي سود باشد ،معشوق را از دست میدهد؛ پس سود او عین زیان
است .عاشق باید خودي را ترك گوید تا به معشوق برسد؛ پس نهتنها خویشان ،كه خویش
را هم باید ترك كند؛ بنابراین حتی خود نیز حجاب خود است و غیر محسوب میشود:
«تو خود حجاب خودي ،حافظ از میان برخیز» (حافظ)530 :1385 ،
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 .4اقسام متناقضنماهای محتوايیدر شعرفارسی
متناقضنماهاي محتوایی شعر فارسی را از حیث ساختار میتوان به دو دستهي تعبیري و
تركیبی تقسیم كرد:
 .1 .4متناقضنمايی به صورت تعبير
گاهی متناقصنمایی و خالفآمد عادت در مفهوم یك مصراع یا بیت ،به صورت عبارت
یا تصویر و تعبیر به كار میرود .در این نوع تصاویر ،چون خواننده براي دریافت حقیقتی
كه در وراي ظاهر متناقض است ،كنجكاوي و تالش زیادي از خود نشان میدهد ،از
كشف حقیقت لذّت میبرد؛ بنابراین این نوع متناقضنماها ،در مقایسه با متناقضنماهاي
تركیبی ،ارزش هنري و زیباییشناختی بیشتري دارند .در شعر فارسی این نوع كاربرد
بسامدي چشمگیر دارد؛ مانندِ «بُرد را در عَین مات دیدن»؛ «بیمرادي را سبب مراد
دانستن»؛ «خلوت در انجمن داشتن»؛ «خواري را سبب عزّت دانستن»؛ «زوال را برتر از
كمال تلقی كردن»؛ «شتاب را در آهستگی دیدن»؛ «غفلت را موجب هشیاري دانستن»؛
«وصل را اصل هر هجر و فراق دانستن».
از پيدايی ،پنهان بودن /از نزديكی بسيار ،دورِ دور بودن
اگر یكچیز خیلی لطیف و ظریف یا زیاد نزدیك به چشم باشد ،دیده نمیشود؛ «همانگونه
كه استتار موجب پنهان شدن است ،غایت ظهور نیز موجب پوشیدگی میشود .در نصف-
النّهار كه غایت ظهور آفتاب است ،از شدّت ظهور نور آن ،دیده ،ادراك ذات آفتاب
نمی تواند كرد؛ همچنین نور خورشید ذات احدیّت ،از غایت ظهور و نزدیكی در پرتو
ن
خویش مخفی مینماید( ».الهیجی )63 :1385 ،محبوب ازلی در دل ما قرار دارد« :نَحْ ُ
أَقْ َربُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ» (ق )16 :و ما غافالن از غایت وضوح ،لطافت و نزدیكی او
را در دل خود نمیبینیم و در بیرون ،به جستوجو پرداخته و از محبوب دور میافتیم.
جهــان جملــه فــروغ نور حــق دان
تـــو در «مصباح» تــن «مشكات» نوري

حـــق انــدر وي ز پیدایــی است پنهان
(شبستري)71 :1368 ،
ز نـزدیكـــی كــــه هستـــــی ،دورِ دوري!
(عطار 1388 ،الف)105 :

بیچارگی را چاره شمردن
اظهار عجز و بیچارگی در برابر محبوب ،تسلیم شدن در برابر خواستههاي معشوق و
عنان اختیار خود را به او دادن ،بهترین چاره و تدبیر و تنها طریق جلب محبت محبوب
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حقیقی است .به عبارت دیگر ،محبوب به كسی روي مینماید كه در برابر او ،اظهار عجز
و نیاز كند و مطیع محض او باشد .چون اظهار بیچارگی و عجز در برابر مشعوق ،لطف
و رحمت معشوق را به دنبال دارد ،بهترین چاره و تدبیر عاشقان محسوب میشود.
چـــارهاي نبـــود جـــز از بیچارگـــی

گـــرچـــه حیلـــــه میكنیــم و چــارها
(مولوي)56 :1386 ،

بیمرادگشتن از طلب مراد /بیمرادی را سبب مراد دانستن
آرزوي دل عارف است كه دل وي چیزي را تمنّا نكند .در راه محبوب ،باید دنیاطلبی و
آرزوهاي خود را كنار نهاد و هرچه جز او را رها كرد تا به لطف و رحمت معشوق ازلی
كه اصلیترین آرزوي عاشقان است ،دست یافت .پس ترك آرزوها و خواستهاي دنیوي،
سبب رسیدن به اصلیترین آرزو است.
جملهي بیمرادیـت از طلـب مراد تـوست
هركس كه بیمراد شد ،او چون مرید توست

ورنـه همـه مـرادهـا همچـو نثــار آیـدت
(همان)102 :
بـیصورت مـراد ،مـرادش میسّــر اســت
(همان)136 :

جور و جفا را لطف پنداشتن /خطا را صواب پنداشتن
جور و جفا ،دشنام و زهر تلخی كه از معشوق به عاشق میرسد ،برخالف جور و جفا،
دشنام و تلخیهاي دیگر ،براي عاشق ،گوارا و حیاتبخش است و خطاي معشوق در
نظر عاشق ،صواب محسوب میشود .از نظر عاشق ،محبوب و هرچه مربوط به اوست و
هر كاري كه كند ،زیبا و پسندیده است« :هرچه آن خسرو كند شیرین كند» (همان)247 :
و «هرچه از دوست رسد نیكوست ».معناي این بیتها نیز همین است:
جفا میكن جفایت جمله لطف است
جفاي تو كه بسی خوشتر از وفاي من است

خطا میكن ،خطاي تـو صواب است
(همان)105 :
همه عنایت و لطفاست چون بهجاي من است
(جامی)208 :1390 ،

دانايی را نشان نادانی شمردن /همهدان شدن از هيچمدانی
عِلمهاي رسمی و ظاهري ،موجب غرور و سیاهی درون انسان میشوند و در مقایسه با
علم لدّنی ،الینفع و غیرسودمند هستند« :علم رسمی ورق سینه سیه ساختن است /عارفان
كودك خود را به دبستان ندهند» (صائب ،1375 ،ج )1922 :4سادهلوحی و نادانی به علوم
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رسمی و امور پست دنیوي و دلبستگیهاي آن ،سبب صفا و جال یافتن آیینهي دل و
تجلّی نور محبوب ازلی بر آن میشود و همچون جا ِم جم ،اسرار عالم در آن منعكس
گشته و به همهي معارف و آگاهیها دست مییابد .سادگی و صمیمیّت كودكانه داشتن
و یكرنگ و یك روي بودن ،یكی از مجوزهاي ورود به عالم عشق و عرفان است و
تیزهوشی و حرص دیوانهوار به امور دنیوي و ریاكاري و دورویی در عالم عرفان ،جایی
ندارد و مانع راه محسوب میشود« :اَكثَرُ اَهلِ الجَنَّهِ البُلهُ( ».میبدي)250 :1339 ،
علم رسمی میكند دلهاي روشن را سیاه
نكتهسنجی چیست؟ عیب كس نفهمیدن بود
سادگـــی آینــــه را جوهــــر بینایـی شد

مـــن بــه نادانــی از آن قانـع ز دانایی شدم
(صائب ،1375 ،ج)2592 :5
میكند فهمیدگـــی تعلیــــم نادانــــی مرا
(كلیم همدانی)222 :1369 ،
آخــر از هیــــچ مدانــی همهدانــم كردند
(صائب ،1375 ،ج)1694 :4

سود را زيان و زيان را سود شمردن /مات را برد تلقی كردن
جوانمردان و پاكبازان به سود و زیان نمیاندیشند و سودجویی در عشق را خودپرستی
و زیان میشمارند و از باختن مال و منال و حتی هستی خود ،بیشتر از به دست آوردن
مال و ثروت ،شاد می شوند؛ چراكه در راه سیر و سلوك ،شرط بردن و به مطلوب رسیدن
را ترك همهي تعلقات دنیوي و حتی وجود خود میدانند:
یقیـــن میدان كـــه مــرد راه آن اســت
چــو مــــرد آن جایگــــه نابــود گــردد
چـون مات بردِ ماست،همهكسحریف ماست

كــه ســود ایــن جهــان او را زیــان است
(عطار 1388 ،الف)185 :
زیانــش جملــــه آنجــا ســود گــــردد
(عطار 1388 ،ب)164 :
وآنجا كه نیستیست،همه عین هست ماست
(سنایی)806 :1362 ،

شكست را مايهی فتح و پيروزی دانستن
از شكست ،فتح و پیروزي انتظار داشتن در عالم واقع ،امر معمول و معقولی نیست؛ امّا
منظور شاعر این است :دلهایی كه از درد و داغ عشق محبوب ازلی شكسته و ویران
شدهاند ،محل تجلی نور خداوند هستند و معشوق ازلی ،چنین دلهایی را در زیر سایهي
لطف و عنایت خود قرار میدهد و آباد میكند .عاشق باید در راه معشوق حقیقی،
شكستها و سختی ها را تحمّل و هستی خود را در وجود او فانی بكند تا به كمال و
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سرافرازي برسد .خداوند متعال میفرماید« :أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَهِ القُلُوبُهُمْ لِأَجْلِی» (فروزانفر،
)28 :1376؛ «من نزد شكستهدالن هستم ».به این اعتبار ،شاعران و عارفان ،شكست را
مایهي فتح و پیروزي دانستهاند.
فتــح مــا آزادمــردان در شكسـت خود بود

گـو دل از ما جمع دارد دشمن نامرد ما
(صائب ،1375 ،ج)126 :1

غم را موجب شادی دانستن /بیغمی را غم شمردن
غم و اندوه ناشی از عشق و محبّت معشوق ازلی برخالف غم و اندوههاي دنیوي ،براي
عاشق لذّتبخش و مایهي شادي است و حیات عاشق ،به آن بستگی دارد و چنین غمی،
غمهاي دیگر را از دل عاشق دور میكند« :غم عشق آمد و غمهاي دگر پاك ببرد /سوزنی
باید كز پاي برآرد خاري» (سعدي )620 :1381 ،در واقع ،عشق مثل آهنربایی ،تمام قواي
عاشق را به سوي خود هدایت میكند و سبب فراموشی هرچه ،جز محبوب میشود و
باطن عاشق را به انواع تجل ّیات الهی و صفات پسندیده آراسته میكند .عاشق از فداكاري
و رنج كشیدن در راه محبوب ،لذت میبرد؛ بنابراین بیغم و اندوه بودن براي عاشق،
مایهي غم و ناراحتی و عذاب است.
روزگاريست كه سوداي بتان دین من است
غم عالم چه حد دارد به گرد عاشقان گردد؟

غـم این كار نشاط دل غمگیـن مــن اسـت
(حافظ)104 :1385 ،
نمیباشد بهغیر از بیغمی اینجا غمی دیگر
(صائب ،1375 ،ج)2248 :5

مرض را خوشتر از صحت تلقی كردن /صحّت و سالمت بودن بيماری
بیماري ناشی از عشق و محبّت محبوب ازلی ،برخالف بیماريهاي دنیوي ،گوارا و مایهي
سالمتی است و حیات عاشقان به آن وابسته است؛ همچنانكه صحّت و زیبایی چشم
دلبران ،در بیماري (مستی و خمارآلودگی) است (مستی و خمارآلودي چشم ،حسن و
زیبایی محسوب میشود).
خوشتــر از ایــن ســم ندیــدم شربتی
هست بیماري مرا صحّت چو چشم دلبران

زیــن مــرض خــوشتر نباشــد صحتــی
(مولوي)1052 :1390 ،
میشــوم معمورتر چندان كه ویرانم كنند
(صائب ،1375 ،ج)1271 :3
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نيستی را مايهی هستی و هستی را موجب نيستی دانستن
عاشق ،وجود و بقاي خود را در فنا شدن در هستی معشوق میداند و بدون هیچ
سودجویی یا علّتی ،هستی خود را به او میسپارد؛ پس هستی او در نیستی است« .هستی»،
یعنی به حالت فنا در معشوق نرسیدن و هستی خود را در مقابل و جدا از هستی حق
دیدن ،عین نیستی است:
من نیستشدم،نیستشدن مایهي هستی است
بالشـــك هستــیِ مـــا پستـــیِ ماســت

ایــن نیســت بــه هستیِّ ابــد ،كـم نفروشم
(خاقانی ،1375 ،ج)955 :2
كـــه مـــا را نیستـــی از هستـــیِ ماست
(عطار 1388 ،الف)176 :

ويرانی را علت عمارت و آبادانی دانستن
دلی كه از ماسِوي اهلل و خودي خود ،پاك و صیقلی شده و در راه رسیدن به معشوق
حقیقی از تپش و اضطراب ویران میشود ،به خاطر لطف و عنایت محبوب و تجلّی نور
او بر آن ،آباد و جاودان میگردد:
ویرانی دو كون در ایــن ره عمــارت است
ننهد بهجز بـه خاطــر ویـرانه گنج عشـق

تـرك همـه فواید در عشـق فایدهسـت
(مولوي)135 :1386 ،
معمـور خاطــري كـــه بــه ویرانگی كشید
(جامی)318 :1390 ،

 .2 .4متناقضنمايی به صورت تركيب
«در این هنر بیانی دو روي یك تركیب به لحاظ مفهوم ،یكدیگر را نقض میكنند»
(شفیعیكدكنی)54 :1371 ،؛ مانندِ «پیوستهي بریده»؛ «تقریب جدایی»؛ «جامهي عریانی»؛
«خامش گویا»؛ «حقیقیترین مجاز»؛ «درد بیدردي»؛ «رایگان گران»؛ «ساكن بیقرار»؛
«ضعفِ قوي»؛ «فصلِ وصل»؛ «قهر لطفاندود»؛ «كثیرِ واحد» و غیره .در تركیبات اضافی
مذكور ،به لحاظ مفهوم ،تناقض و ناسازواري وجود دارد و اگرچه در منطق ،چنین بیان
نقیضی عیب محسوب میشود ،در هنر ،اوج تعالی است .در شعر فارسی این نوع كاربرد،
بسامد چشمگیري ندارد:
پوشيدهی برهنهتن
پوشیدهي برهنه تن :عشق از این نظركه در دل جاي دارد ،پوشیده و از این نظركه در
همهجا از آن سخن گفته میشود ،برهنه و آشكار محسوب میشود:
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عشـــق گوینـــدهي نهـــان سخنست

عشــــق پوشیــــدهي برهنـــه تنســت
(سنایی)326 :1383 ،

پيدایِ پنهان /ظاهرِ نهان
آثار و جلوههاي محبوب ازلی ،در همهجا پیداست و عرفا وجود خدا را در همهجا و
همهچیز ،ساري و جاري می دانند و معتقدند خود آن حضرت ،از غایت وضوح ،لطافت
و نزدیكی ،به دیدِ بینندگان درنمیآید؛ بنابراین خداوند ،از جهتی پیدا و از جهتی پوشیده
و پنهان است:
اال اي قادر قاهر ،ز تـن پنهان به دل ظاهر
بانــگ آمـــد چـــــه مــیدوي ،بنگــر

زهی پیداي پنهانم ،تو را خانـه كجا باشد؟
(مولوي)177 :1386 ،
در چنیـــن ظاهــــر نهــــان كــــه منــم
(همان)532 :

تي ِغ حياتانگيز
حیات واقعی در كشته شدن به تیغ معشوق است .فدا شدن در راه معشوق حقیقی سبب
میشود كه انسان در زیر سایه ي لطف و عنایت او قرار گیرد و از زندان تن و دنیا رهایی
یابد و به حیات جاودانی دست پیداكند .چون تیغ برّان معشوق سبب چنین سعادتی
میشود ،شاعر آن را با صفتِ «حیاتانگیز» آوردهاست:
چو از تیـغ حیاتانگیز زد مر مرگ را گردن

فروآمد ز اسب اقبال و میبوسید دستش را
(همان)23 :

خفتهی بيدار
حاج مالّهادي سبزواري میگوید :منظور از «خفتهي بیدار» كسی است كه از امورِ دنیوي
خفته و به حق و احوال اُخروي بیدارست و در حال مراقبه ،به كشفهاي صوري و
معنوي میرسد(.سبزواري)203 :1285 ،
خفتـــــهي بیـــــدار بایـــد پیشِ ما

تــــا بــــه بیـــداري ببیند خوابها
(مولوي)399 :1390،

منظور بیت :كسانی میتوانند در طریق اولیا قدم نهند كه وابسته به امور دنیوي نباشند
و سراپا مست حق باشند .اینان در حال بیداري نیز احوال عالم مثال و احكام عالم ملكوت را
مشاهده میكنند.
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زبان بیزبانی
شاعر معتقد است بیزبانی و سكوت ،زبان بلندآوازي است كه بهترین پیامها را به صاحب
بصیرتان القا میكند « .به نظر مولوي ،زبان تا جایی كارایی دارد كه موضوع آن مسایل
مربوط به عالم صورت و محسوسات باشد؛ همین كه موضوع مورد بحث ،به غیب و
مسایل شهودي و مابعدالطبیعی كشیده میشود ،جز پناه بردن به خاموشی و زبان بیزبانی
و منطق جان ،راهی نیست .همین خاموشی است كه جانهاي غیبیان را با هم پیوند میزند
و گفتنیهاي ناگفته را به آنان الهام و تلقین میكند( ».مشتاقمهر)427-426 :1383 ،
بیزبانـان بـا زبـانِ بیزبـانی شكـر حق

گفته وقت كشتن و حق را زباندان دیدهاند
(خاقانی ،1375 ،ج)174 :1

زورِ ناتوانی /قدرتِ عجز
اظهار عجز و بینوایی عاشق در برابر معشوق ،سبب میشود كه معشوق او را در زیر
سایهي لطف و رحمت خود قرار دهد و خواهش و استغاثهي او را زود استجابت كند و
همین امر سبب میشود عاشق چنان قدرت و تواناییاي داشته باشد كه حتی شاهان
قدرتمند هم نتوانند در برابر قدرت و تیرِ آه و دعاي او ایستادگی كنند .امام صادق(ع)
فرمودند « :إنَّ آه اسْمٌ مِنْ أسْمَاء اهللِ َعزَّ و جَلَّ فَمَنْ قالَ آه فقدِ اسْ َتغَاثَ باهللِ تَبَا َركَ و تَعَالی»
(صدوق)354 :1361 ،؛ «آه نامی از نامهاي خداوند است؛ هركس كه آه میكشد ،در
حقیقت به خداوند تبارك و تعالی استغاثه و طلب نیاز كرده و خدا را از ته دل میخواند».
علّت تأثیرگذاري فوقالعادهي آه در این است كه آه ،ذكر و استغاثهاي وجودي و قلبی
است .هرقدر انسان ضعیفتر و عاجزتر باشد ،آهش قويتر میشود و تركیباتی چون
«قدرتِ عجز» و «زورِ ناتوانی» اشاره به این امر دارند:
غرور رستمی گفتم به خاكش كیست اندازد
در وادیی كــه قــدرت عجـزم كمال داشت

ز پــا افتـــادگان گفتند :زور ناتوانیها
(بیدل ،1389 ،ج)191 :1
بالیدگـی چـــو آبلـــهام پايمــــال داشــت
(همان ،ج)377 :1

سادهی بسيارنقش
سقف :استعاره از آسمان است .ساده :ایهام دارد .1 :ایستاده و برافراشته؛  .2بینقش و نگار
كه به این معنی ،با «بسیارنقش» ایهام پارادوكس میسازد« .بسیارنقش» تركیب اتّصافی
است كه مفهوم فاعلی دارد؛ یعنی «دارندهي نقش بسیار» یا «آورندهي نقش بسیار».

144

ــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،2تابستان ( 1397پياپی)36

« اعجاب حافظ در برابر آسمان ،از پرنقش و نگار یا ساده بودن ظاهري آن نیست؛ بلكه
از این است كه این آسمان چگونه اینچنین وسیع و عمیق در اوضاع و احوال عالم و آدم
دخیل و مؤثر است؟» (عیوضی)23 :1383 ،
چیست این سقف بلند سادهي بسیارنقش

زیــن معمّا هیــچ دانــا در جهــان آگاه نیست
(حافظ)156 :1385 ،

سلطنت فقر /فقيران مُنعم /گدايان شاه
گدایی و شاهی با همدیگر تناقض دارند؛ امّا در مرام و اندیشهي شاعر ،قناعت و خرسندي
به انسان ،مقام و مرتبهي سلطانی میبخشد .ماسِوياهلل را رها كردن ،به خواست معشوق
ازلی راضی بودن و قناعت را پیشهي خود كردن ،سبب میشود كه محبوب ازلی ،انسان
را در زیر سایه ي لطف و رحمت خود نگاه دارد و كونین را مسخّر او بكند؛ بنابراین فقر
و تنگدستی ،سلطنت و فرمانروایی است كه از سلطنتهاي فناپذیر دنیوي برتر است:
« خوش وقتِ بوریا وُ گداییّ و خوابِ امن /كاین عیش نیست در خورِ اورنگِ خسروي»
(حافظ)962 :1385 ،
چنیــــن یــــاد دارم ز مــــردان راه
ت فقــر ببخشنــد اي دل
اگــرت سلطنــ ِ

فقیــــران منعـــم ،گدایــــان شــــاه
(سعدي)105 :1359 ،
كمتریــــن مُلــكِ تــو از ماه بوَد تا ماهی
(حافظ)970 :1385 ،

غايبِ حاضر
محبوب ازلی از این نظركه خودش دیده نمیشود ،غایب است و چون همیشه در دل ما
و در همهجا حضور دارد ،حاضر محسوب میشود و ما غافالن ،از غایت وضوح ،لطافت
و نزدیكی او را در دل خود نمیبینیم:
اال اي غایــــبِ حاضــــر كجایــــی

نــه در چشــــم منــــی آخــر كجــایی
(عطار 1388 ،ب)377 :

گلبانگ رسوايی /عيشآباد رسوايی
تشبیه یك چیز خوب و مطلوب به چیز نامطلوب و ناپسندیده و یا برعكس ،تشبیه چیز
نامطلوب و ناخوش به چیز مطلوب و پسندیده ،سخنی متناقضنما و پارادوكس است.
رسوایی ناشی از عشق و محبّت معشوق ازلی ،لذّتبخش و گوارا است و از نام و آوازهي
دنیوي ،بهتر است:
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مبارك باد بر تو ملك حسن و منصب خوبی
به ذوق كامرانیهــاي عیــشآباد رســوایی

مــن بدنام را گلبانــگ رسوایــی شگون بادا
(تهرانی)130 :1382 ،
ز شــادي لــب نمیآید به هم چاك گریبان را
(بیدل ،1389 ،ج)195 :1

مرگ بیمرگی /كشتهی زنده
موالنا خود در بیت بعدي «مرگِ بیمرگی» را تأویل میكند :آري ،مرگ صوري ،در ظاهر
مرگ است؛ ولی در باطن ،زندگی است .مرگ صوري ،ظاهر ًا پایان همهچیز است؛ ولی
در معنا ،مقدمه ي زندگی پاینده و جاودان است .یعنی با مرگ صوري و رها كردن قالب
عنصري ،به حیات ابدي نایل میشویم .مرگ ارادي (ترك همه تعلقات و ماسِوياهلل) و
شهادت و فانی شدن در راه معشوق حقیقی ،سبب میشود كه انسان در زیر سایهي لطف
و عنایت محبوب ازلی قرار گیرد و از زندان تن و دنیا رهایی یابد و به حیات جاودانی
ل أَحْیَا ٌء عِندَ رَبِّهِمْ ُیرْزَقُونَ؛
ن الَّذینَ قُتِلُواْ فِی سَبیل اهللِ أَمْوَا َتاً بَ ْ
دست پیداكند« :وَالَ تَحْسَبَ َّ
ضلِه( ».آلعمران)170-169 /
فَرِحینَ بِما آتیهَمُ اهللُ مِنْ فَ ْ
مــرگ بیمرگــی بــود مــا را حــالل
ظاهــرش مــرگ و به بــاطن زندگی

بـرگ بیبرگـــی بـــــود مــــا را نــــوال
ظاهــــرش ابتــــر ،نهــــــان پایندگـــی
(مولوي)206 :1390،

 .5عوامل شكلگيری متناقضنمايی محتوايی
 .1 .5ماهیت فراعقلی حقایق عرفانی و محدودیت حوزهي كارآیی زبان :مهمترین
علت وجود تصویرها و مضامین پارادوكسی در شعر فارسی ،بیان معانی فراعقلی و
فرامنطقی عرفانی؛ علیالخصوص ،عشق ،فنا ،وحدت وجود ،اتحاد با معشوق و جز اینها
است كه متناقضنماهاي محتوایی و عرفانی شعر فارسی را شكل دادهاست .شمار فراوانی
از این تصویرها كه مكرر به كار رفتهاند ،مانندِ «بیدردي را درد تصور كردن»؛ «شادي را
موجب غم دانستن»؛ «ذوق گرفتاري»؛ «گویاي بیگفتار»؛ «نشا ِن بینشان» و غیره ،همه در
توجیه و بیان بینشهاي عرفانی و یا در پیوند با آن ،پرداخته شدهاند؛ زیرا بینشهاي
عارفانه و باورهاي صوفیانه ،همه در ساحتی فراتر از آنچه عقل و عرف میشناسد ،قرار
دارند؛ بنابراین شگفت نخواهد بود اگر بیشتر كاربردهاي خالفآمد و پارادوكس در شعر
و ادب ما ،در زمینهي همین باورهاي ماورایی و فراعقلی عارفانه باشد.

146

ــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،2تابستان ( 1397پياپی)36

معرفت و دریافت هاي عرفانی ،از نوع شهودي ،حضوري و فردي و از حد فكرت
و اندیشه فراتر هستند و حتی قابل اشارت هم نیستند .یكی از دالیل اصلی تعبیرناپذیري
معانی و حقایق عرفانی ،بیتعین و غیرقابل تمیز بودن آن است؛ به عبارت دیگر ،حوزهي
كارآیی زبان تا جایی است كه تعین و تمایزي در كار باشد و عالیم و نشانههایی كه به
كمك آن بتوان اشیا و اجسام را از هم بازشناخت و از آن سخن گفت و این هم از لوازم
كثرت و عالم ماده است؛ در حالی كه عارف ،از محدودهي محسوسات و جهان رنگ و
بو میگذرد و در وحدت بیتعینی ،گام مینهد كه همهي رنگها و نشانهها در آن رنگ
میبازند .حوزهي كارآیی زبان فقط در عالم ماده و صورت و عالم هوشیاري و حیات
جسمانی است و مباحث مربوط به فراسوي طبیعت و عالم جان در ظرفیت تنگ الفاظ و
عبارات ،قابل بیان و انتقال نیست .ماهیت فراعقلی حقایق عرفانی و محدودیت حوزهي
كارآیی زبان ،از طرف دیگر باعث شده ،شاعران و عارفان بیشتر از زبان و تعابیر متفاوتی،
استفاده كنند كه در اكثر موارد متناقضنما هستند.
 .2 .5با توجه به اثرپذیري انكارناپذیر ادب فارسی از قرآن و حدیث و توجه به
اینكه در روایات عرفانی توحیدي ،مضامین پارادوكسی بسامدي چشمگیر دارند ،میتوان
نتیجه گرفت كه اینگونه روایات نیز مستقیم یا غیرمستقیم ،در پیدایی و رواج تصاویر
پارادوكسی محتوایی موثر هستند.
 .3 .5وارونهسازي و هنجارشكنی در حوزهي زبان و الفاظ /سمبولیك و رمزگونه
بودن ادبیات عرفانی :در شرایطی كه تبیین و توضیح زوایاي فسادانگیز طرز فكر غالب،
خطري عظیم به شمار میرفت و جزایی سنگین در پی داشت ،گام نهادن در طریقی
دیگرگون ،عمالً جنبش اعتراض صوفیه علیه وضع موجود بود .به همین دلیل« ،عارفان
در حوزه ي زبان ،هنجار معروف را شكستند و زبان اشارت را در مقابل زبان عبارت ،به
وجود آوردند كه منطق خاص صوفیان با رویكردي بسیار ویژه به مسالهي زبان بود».
(مشتاقمهر و بافكر )21 :1394 ،تعالیم آنان بدون آنكه به صورت عریان و شعاري بیان
شود ،در پشتزمینهي شعر ،حس میشود .بیشتر این تعالیم ،در حیطهي مسایل اجتماعی
و سیاسی قرار دارد كه در ظاهري سمبولیك ،بیان شدهاست .عطار از همهي ابزارهاي
ممكن براي وارونهسازي معنی و شكستن شالودههاي منطق حاكم ،سود جستهاست .آثار
او گنجینهاي گرانبها از سنت «كارناوالسازي ادبی» را در پیش روي ما میگذارد كه یكی
از این ابزارها پارادوكس است:
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تـا عقـــل مــــن از عقیلــه آزادي یافـت
در دانایــــی هــــزار جهلــش بفــــزود

دل غمگین شد و لیك جان شادي یافت
در نادانــــــی هــــــزار استـــادي یافت
(عطار)33 :1374 ،

در رباعی یادشده ،معنیِ عرفانی علم و جهل ،خالف معنی عادي آن معرفی شدهاست.
عارفان ،غفلتورزیدن از اشتغال خاطرهاي پست دنیوي را موجب آزادي روح و سبكی
خاطر میشمردند .حتی بعضی عارفان از حق تعالی میخواستند كه آنان را از قید عقل،
آزاد كند .افزون براین ،علم به جزییات امور عالم را موجب پریشانی و تفرقهي خاطر
میدانستند و این نوع آگاهی را حجابی میشمردند كه مانع آگاهی حقیقی است:
صـد دریــا نـوش كـرده اندر عجبیم
از خشكلبـی همیشــــــه دریـــــا طلبیـم

تـا چون دریا از چه سبب خشكلبیم
مـا دریاییـم و خشكلـب زیـن سببیم
(همان)32 :

عالوه بر «خشكلبی دریا» مضمون «دریاطلب بودن دریا» نیز خود نوعی پارادوكس است.
بخــــــور مــــــی تا ز خویشت وارهاند

وجـــــــود قطـــــــره بـــا دریـا رسانـد
(شبتسري)101 :1368 ،

«قطره» ،نمادِ «دل» و «دریا» ،نمادِ «حضرت حق» و «استغراق روحانی عارف» است.
عارفان مضامین دریایی را براي بیان احوال روحانی خویش ،مناسب تشخیص دادهاند و
«قطرهي روح» و «دریاي حقیقت» از تركیباتی است كه فراوان به كار بردهاند .عارفان با
این سمبولها و تمثیالت و استعارات میخواهند آن هیجانات و عواطف و احساسات
غیرقابل ترجمه را به نوعی به زبان عامه نزدیكتر كنند.
 .6ارتباط متناقضنمايی محتوايی با عرفان
در آثار عارفان ،سطح فكري عارف هرچه از عرفان زاهدانه به سوي عرفان عاشقانه بیشتر
میگراید ،بسامد متناقضنمایی در آن افزونتر میشود .با ظهور سنایی و ورود مضامین
عرفانی در شعر فارسی(به ویژه مضمونهاي عاشقانه و قلندرانهي آن) ،سخنان متناقضنما
به وفور در شعر فارسی یافت میشود .البته بسامد و انواع متناقضنمایی در آثاري كه
داراي اینگونه سخنان هستند ،متفاوت است :مثالً ،متناقضنمایی در دیوان سعدي بیشتر
با تجارب شاعرانه مرتبط است و در دیوانهاي مولوي و عطار ،بیشتر با تجارب عارفانه.
در اشعار عرفانی ،به ویژه در قالب غزل كه بیش از سایر قالبها ،حاالت عاطفی و روحانی
را منعكس میكند ،سخنان متناقضنما بیشتر است .سنایی نخستین شاعر فارسیزبان
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است كه در اشعارش سخنان متناقضنما فراوان یافت میشود .او با به كار گرفتن شعر در
خدمت عرفان ،شیوههاي بیان عرفانی را نیز(كه متناقضنمایی را در مواردي ایجاب
میكرد) مورد استفاده قرار داد.
نمونهي تصاویر پارادوكسی را در شعر فارسی ،در همهي ادوار میتوان یافت؛ در
دورههاي آغازین ادب فارسی كه نه عرفان و تصوف به ادب راه یافته بود و نه نكتهگویی
و مضمونآفرینی بازاري داشت ،تصاویر خالفآمد و پارادوكسی هم اندكند و هم ساده
و ابتدایی؛ امّا در دورههاي طالیی و تكاملی(قرن ششم و هفتم) به ویژه در ادب
عرفانی(ادبیات مغانه) و نیز سبك هندي كه افزون بر اثرپذیري سخت آشكار از عرفان بر
محور باریكخیالی ،ظریفاندیشی و نكتهپردازي میچرخد ،هم بسامد بسیار باالیی دارند
و هم ظریف و ذوقانگیز و ژرفناكند .به كار گرفتن متناقضنمایی در شعر شاعران سبك
هندي ،به اوج میرسد و در میان آنها ،صائب و بیدل كه اكثر غزلهایشان عرفانی است،
بیشترین نمونههاي تصاویر پارادوكسی را ارائه میكنند .نه تنها در شعر فارسی ،بلكه در
سراسر جهان ،آثاري كه بیانگر احوال ،رویاها و واقعههاي عرفانیاند ،داراي جنبههاي
متناقضنماياند؛ تا جایی كه «وات استیس» ( ،)Wat Staceیكی از ویژگیهاي اصلی
عرفان را «متناقضنمایی» میداند(.استیس)74 :1361 ،
حیاتِ انسانی بیسایهاي از هنر ،قابل تصور نیست و تجربهي دینی بركنار از نگاهِ
هنري در تمام موارد ،امكان تحقق ندارد .ما بسیاري از زاهدان واقعی و پارسایان نمونهي
تاریخ اسالم ،مانند بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی را (كه واقعاً مُعرِض از متاع دنیا
و طیّباتِ آن بودهاند) عارف میشناسیم؛ زیرا در نگاه ایشان به اسالم و االهیّات ،صبغهاي
جمالشناسانه و هنري دیده میشود .در واقع عرفان ،نگا ِه هنري و جمالشناسانه به
االهیات و دین است و عرفان اصیل جز در یك زبا ِن هنري و جمالشناسانه امكان تحقّق
ندارد.در اینجا عرفان و هنر(خاصّه شعر) با یكدیگر تالقی میكنند( .ر.ك :شفیعیكدكنی،
)26-19 :1392
عادت در بیمعنی كردنِ زیباترین و ژرفترین حرفها مؤثر است .صورت مستعمل
و تكراري و مُعتادِ دین ،قابل احساسشدن نیست و همگان را نمیتواند اقناع كند و در
اینجا نگاهِ عارف و عادتستیزيهاي اوست كه دین را طراوت میبخشد .بایزید در یكی
از شطحیات(متناقضنماهاي) خویش ،یكبار گفته« :سُبحانی مَا اَعظَمَ شَأنی» و به گونهاي
دیگر عادت را شكسته است؛ او به ظاهر خویشتن را ستوده؛ ولی در حقیقت ،ذاتِ حق
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را تنزیه كرده و اِنّیّتِ خویش را فانی در هستیِ حق دیدهاست؛ جملهاي كه دوازده قرن
است عارفان بزرگ اسالم ،امثال سنایی ،عطّار ،مولوي ،عینالقضات و روزبهان در بارهي
لطایف و زیباییهاي آن و معنیِ ژرفی كه در آن نهفته است ،سخن گفتهاند.
 .7نتيجهگيری
اغلب متناقض نماهاي محتوایی ،در اشعار عرفانی و از نوع تعبیري هستند كه این نوع
تعابیر در مقایسه با متناقضنماهاي تركیبی ،ارزش هنري و زیباییشناختی بیشتري دارند؛
چرا كه در این نوع تصاویر ،خواننده براي دریافت حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض
است ،كنجكاوي و تالش زیادي از خود نشان میدهد؛ از این رو ،از كشف حقیقت لذّت
میبرد و متناقضنماهاي محتوایی تركیبی در شعر فارسی بسامد چشمگیري ندارند .عشق،
علتسوز است؛ پس رفتار عاشق و كالً جریان عشق ،با منطقی كه عقل سودجو و
عاقبتاندیش میپذیرد ،مطابق نیست .با توجه به این نكته ،حقیقت نهفته در بسیاري از
متناقضنماهاي محتوایی ،آشكار میشود.
در متناقضنماهاي محتوایی ،خود مفاهیم و محتواها ،داراي تناقض هستند كه نشان
دادن اینگونه مفاهیم جز از طریق متناقضنما ،میسر نیست و با هر زبانی بیان شود ،باز
هم تعجبانگیز و متناقض به نظر میرسد؛ چون مباحث و مسایل مربوط به فراسوي
طبیعت و عالم جان ،در ظرفیت تنگ الفاظ و عبارات ،قابل بیان و انتقال نیست .در
متناقضنماهاي زیباییشناختی ،سخنوران میتوانستند سخن خود را به شكل ساده و
غیرمتناقضنما هم بیان كنند؛ امّا عمداً به صورت متناقضنما آوردهاند تا توجّه خواننده به
سوي سخن متناقض نما ،جلب و شگفتی او برانگیخته شود و در نتیجه ،خواننده براي
دریافت حقیقتی كه در وراي ظاهر متناقض است ،تأمّل بیشتري كند و احساس لذت او
بیشتر گردد.
مهم ترین علت وجود تصویرهاي پارادوكسی محتوایی در شعر فارسی ،بیان معانی و
حقایق عالی عرفانی ،علیالخصوص موارد مربوط به عشق ،فنا ،وحدت وجود ،اتحاد با
معشوق و جز اینها است كه اغلب موضوعات و مضامین انتزاعی هستند و زبان عادي
از بیان آنها قاصر است .ماهیت فراعقلی و فراعرفیِ معانی عرفانی و محدودیت حوزهي
كارایی زبان از طرف دیگر ،باعث شده شاعران و عارفان از بیان و تعابیر متناقضنما
بیشتر استفاده كنند.
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